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PREFEITO DE MAGÉ PROMETE RETOMAR OBRAS DE HOSPITAL GERAL. P. 2

Mães com 
dificuldade  de 

amamentar são 
atendidas na 

unidade de saúde de 
Duque de Caxias
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MÚSICA EM NOVA IGUAÇU
TopShopping promove happy hour com artistas 

locais e entrada gratuita nas praças de 

alimentação, de terça a domingo. P. 2

Banco de leite materno no Hospital Adão 
Pereira Nunes, em Saracuruna, inicia campanha 
de doação para reforçar estoque. P. 2
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Banco de leite do hospital de 
Saracuruna recebe doações
Unidade de Duque de 
Caxias atende cerca de 
300 prematuros por 
ano, através do setor

DIVULGAÇÃO

O 
Banco de Leite do Hospital Es-
tadual Adão Pereira Nunes 
(HEAPN), em Saracuruna, Du-
que de Caxias, está convidando 
as mães que estão amamentando 

a doar leite materno, a fim de manter abas-
tecido o estoque da unidade. Após as festas 
de fim de ano e recessos, os bancos de leite 
tendem a diminuir seus estoques.

Segundo a secretaria de Saúde e Defesa 
Civil do município, o hospital conta com 
equipe de enfermagem que vai até a casa da 
doadora, caso ela não possa ir pessoalmente, 
além de contar com espaço equipado para 
receber as doadoras. Durante a doação, as 
mães recebem todo o suporte da equipe. A 
unidade atende cerca de 300 prematuros 
por ano, através do banco de leite materno.

Ainda segundo a Prefeitura, neste mo-
mento, o hospital conta com 21 doadoras. 
Em dezembro foram realizadas 19 mil aten-
dimentos e 100 visitas domiciliares. Além 
de doar, as mães que tiverem dificuldade em 
amamentar também podem entrar em con-
tato com o hospital, para receber orientações 
da equipe técnica.

As mães que se interessarem podem en-
trar em contato com o setor de banco de leite 
do HEAPN, pelo número 3675-0910.

Música boa no TopShopping
Janeiro é mês do melhor da 
música ao vivo para alegrar 
as noites de happy hour dos 
clientes do TopShopping. Da 
MPB ao Rock, passando pela 
Bossa Nova e o Samba, os sho-
ws acontecem de terça a sexta-
feira, a partir das 19h, e aos do-
mingos, às 18h, nas Praças de 
Alimentação dos 2º e 3º piso.

Dando início às apresenta-
ções, hoje, a cantora Thati Mo-
raes sobe ao palco do Top Mu-
sic, na Praça de Alimentação 
do 3º Piso. Com um repertório 
amplo que vai da Bossa Nova a 
hits internacionais, passando 
pela MPB, Pop e Rock, Thati 
está há mais de 10 anos na es-
trada e participou de diversos 
projetos musicais e culturais. 

Amanhã é a vez da banda 
Merlin comandar o públi-
co. Formada em 2009 por 
Joãozinho, Thiago Martins, 
Ari Jr. e Anderson Oliveira, 
o grupo alia a performance 
musical com carisma a um 
repertório diferenciado, 
transformando cada show 
em uma experiência única. 
A apresentação da banda 
Merlin acontece na Praça de 
Alimentação do 2º Piso.

Na quinta, quem passar 
pela Praça de Alimentação 
do 3º piso poderá curtir o 
som do cantor Guga Sabatiê. 
Compositor há mais de 15 
anos, Guga consegue colocar 

Prefeito promete retomar obra de hospital em Magé
Obras na antiga Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade 
foram iniciadas na gestão anterior e embargadas pela Justiça
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O prefeito Renato Cozzolino (D) e o secretário de Saúde, Caio Souza

O prefeito de Magé, Renato 
Cozzolino (PP) e o secretário 
de Saúde, Caio Sousa, visita-
ram, na última sexta-feira, 
as instalações da antiga Casa 
de Saúde Nossa Senhora da 
Piedade, que estava em obra 
e foi embargada pela justiça. 
O chefe do Executivo muni-
cipal manifestou o desejo de 
continuar a obra que foi ini-
ciada pela gestão anterior e 
entregar o primeiro hospital 
geral da cidade.

“A Casa de Saúde é um mar-
co para todos os mageenses, 
porque muitos nasceram 
aqui. O governo anterior 
iniciou uma obra de restau-
ração, mas as pessoas que ti-
verem tempo podem visitar a 
obra e ver que ainda há muito 
trabalho pela frente”, explicou 
Cozzolino.

“Tem uma série de proble-
mas com o proprietário e com 
a própria Casa de Saúde. Pre-
cisamos sentar e ver o que é 

possível, porque a obra está 
embargada. Precisamos re-
negociar e chegar a um acor-
do para que a gente possa dar 
continuidade à obra e entre-
gar esse hospital o mais rá-
pido possível à população. O 
Hospital de Magé está inutili-
zado. Temos que dar outra op-
ção urgente aos munícipes”, 
ressaltou o prefeito.

Para o secretário de Saúde, 
a antiga Casa de Saúde é o lo-
cal ideal para o hospital geral 

de Magé. “São aproximada-
mente cinco mil metros qua-
drados. É um hospital gigan-
tesco e nós conseguiremos co-
locar todas as especialidades, 
abrir os centros cirúrgicos e 
colocar o hospital com ortope-
dia, pediatria e mais especia-
lidades, porque temos espaço 
para fazer. Mesmo com toda 
essa situação de obra, falo 
com propriedade que, com o 
estado que o município se en-
contra é a melhor estrutura na 
cidade. Vamos trabalhar sem 
parar e com seriedade para 
botar esse hospital para fun-
cionar”, garantiu o Caio Souza.

sua identidade nas versões de 
músicas já conhecidas pelo 
público, trazendo de forma 
única e marcante o melhor da 
MPB e do Pop brasileiro. Seu 
repertório inclui canções de 

Djavan, Roupa Nova e Milton 
Nascimento, entre outros.

Na sexta-feira, dia 15, co-
memorando o aniversário de 
188 anos de Nova Iguaçu, o 
TopShopping recebe o cantor 

Heverton Castro. Semifina-
lista do The Voice Brasil da 
Rede Globo, Heverton prepa-
rou um repertório que inclui 
artistas renomados, como 
Lulu Santos e Tim Maia. O 

PROGRAMAÇÃO
 N 12/01 (terça-feira)

THATI MORAES
Praça de Alimentação do 3º Piso

 N 13/01 (quarta-feira)
MERLIN ROCK DUO
Praça de Alimentação do 2º Piso

 N 14/01 (quinta-feira)
GUGA SABATIÊ
Praça de Alimentação do 3º Piso

 N 15/01 (sexta-feira)
 HEVERTON CASTRO (DUPLA)
Praça de Alimentação do 2º Piso

 N 17/01 (domingo)
JOÃO CARVALHO
Praça de Alimentação do 3º Piso

artista se apresenta na Praça 
de Alimentação do 2º Piso.

Já no domingo, o cantor 
João Carvalho promete ani-
mar os clientes. João iniciou 
sua trajetória na música aos 
12 anos com aulas particula-
res e projetos pelo bairro do 
Méier, onde morava, até che-
gar à escola de música Villa 
Lobos. Hoje, o cantor traz na 
bagagem um trabalho versátil 
e consolidado. A apresentação 
de João Carvalho será na Praça 
de Alimentação do 3º piso.

O Top Music acontece de 
terça a sexta-feira nas Pra-
ças de Alimentação do 2º 
e 3º Piso, a partir 19h, e aos 
domingos, a partir das 18h. O 
evento é gratuito.

Vale ressaltar que o Top-
Shopping segue todas as me-
didas sanitárias estabeleci-
das pelas autoridades com-
petentes para o combate à 
Covid-19, a fim de garantir a 
segurança dos clientes.

O TOPSHOPPING. 
Governador Roberto Silveira 540, 
Centro – Nova Iguaçu.  
Telefone: (21) 2667-1787.
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